1 september 2022

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Afgelopen zomervakantie heb ik genoten van onze Nederlandse stranden, zwembaden, terrassen,
bossen, eilanden en festivals (ok, ook één in België 😉). Wat mij het meest opviel was de vrolijkheid
van iedereen en hoe 'normaal' we ons allemaal weer door het leven bewegen. Ik hoop echt van
harte, dat waar jullie allemaal zijn geweest op de wereld, iedereen net zo genoten heeft als ik.
Gelukkig, zo ver ik weet, zijn alle leerlingen, ouders en teamleden weer gezond en compleet gestart
afgelopen week. Met zo veel personen niet altijd even vanzelfsprekend. We zijn een aantal nieuwe
teamleden en leerlingen rijker (welkom!) en nieuwe baby's zijn onderweg of geboren (op de laatste
vakantiedag de baby van Juf Cleo: Lynn), gefeliciteerd allemaal.
Wat was het prettig om weer te zeggen op maandag: Fijn dat je er bent!
Een nieuw schooljaar, waarin we verder gaan met onze visie en plannen. We zullen dit jaar meer
aandacht geven aan 'groen', denk aan duurzaamheid, natuur en milieu. We hopen natuurlijk dat we
dat op de 'normale' manier kunnen blijven doen. Mocht dat niet het geval zijn, dan liggen
protocollen klaar en informeer ik jullie uiteraard zo snel mogelijk.
Aan het einde van het schooljaar kreeg ik van een aantal ouders feedback over het grote aantal
bijlagen van de laatste PaperKlip, dank daarvoor. Ik denk dat alle bijlagen zeker zinvol zijn. We zullen
ze alleen vanaf nu nummeren in de tekst, zodat ze makkelijker zijn terug te vinden in de
toegevoegde documenten van het Parro bericht.
Een geweldig, fijn, leuk, sportief, gezellig en 'groen' schooljaar gewenst!
Met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
directie@klippeholm.nl
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Even voorstellen...
Mijn naam is Tess de Munk en ik ben 23 jaar oud. Vorig jaar heb ik mijn LIOstage gelopen in groep 6B en ik ben eind vorig schooljaar afgestudeerd. Naast
mijn LIO-stage heb ik in mijn derde jaar ook stage gelopen op Klippeholm, altijd
met enorm veel plezier. Vanaf dit jaar heb ik een eigen groep, iets waar ik
ontzettend naar uitkijk. Ik kijk vooral uit naar de band die ik met de leerlingen
ga opbouwen, dit is mij heel waardevol.
Naast mijn werk, ben ik veel te vinden in de sportschool. Hier kan ik mijn
energie kwijt en zoek graag de uitdagingen op. Ook binnen het lesgeven, zoek
ik graag uitdagingen op! Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar!
Ik ben André de Haan en woon samen met mijn lieve vrouw Holly in NieuwVennep. Ik houd heel erg van muziek maken en van lekker lachen.
Je kan mij elke zondag in de kerk zien waar ik erg actief ben.
Na een aantal jaar op de Bosbouwers te hebben gewerkt zocht ik naar een
andere uitdaging en ga die nu beginnen hier op Klippeholm. Ik heb heel veel zin
om samen met groep 6B er een top jaar van te maken met elkaar.

Mijn naam is Kiara Noordman en ik ben 24 jaar oud. Dit jaar start ik als
leerkracht op basisschool de Klippeholm. Ik ben blij dat ik na mijn LIO stage een
baan aangeboden heb gekregen op deze leuke school. Ik heb zin om aankomend
schooljaar aan de slag te gaan met dit leuke team!
Momenteel ben ik wonend in Amstelveen. Mijn vriend woont in Zeist en ik ben
in de weekenden dan ook vaak in Zeist te vinden. Wij hopen snel in de buurt van
Amstelveen een woning te vinden zodat wij gezellig kunnen samenwonen! In
mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig. Daarnaast vind ik het leuk om te
winkelen en tijd door te brengen met familie en vrienden.

Ik ben Esmée van Vught, 21 jaar en ik woon momenteel in Nieuw - Vennep.
Afgelopen schooljaar heb ik mijn laatste stage op de Klippeholm afgerond
in groep 7B en ben ik afgestudeerd aan de pabo.
Aankomend schooljaar zal ik werkzaam zijn in de groepen 6A en 7B. Een
mooie uitdaging, waar ik ontzettend veel zin in heb. Naast het lesgeven vind
ik het fijn om te wandelen, reizen, series te kijken en ben ik ook vaak te
vinden bij de Crossfit.
Dit schooljaar zal ik hier op school werken tot aan de kerstvakantie. Daarna vertrek ik voor vijf
maanden naar Málaga om de Spaanse taal te leren. Maar voordat ik de zon ga opzoeken: ik heb zin in
dit schooljaar!
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Privacy-voorkeuren
Elk schooljaar heeft u als ouder de mogelijkheid de privacy-voorkeuren van uw kind(eren) te wijzigen.
Dit kan tot 1 oktober. Via de Parro-app is dat eenvoudig in de app te regelen. Wanneer u de app heeft
geopend klikt u rechtsonder op de ‘schuifjes’ daar ziet u in het rijtje de optie ‘privacyvoorkeuren’.
Wanneer u hierop klikt kunt u voor uw kind(eren) aangeven waar foto’s gedeeld mogen worden. U
heeft in september de gehele maand de tijd om eventuele wijzigingen door te voeren. Daarna is het
mogelijk om via info@klippeholm.nl nog een wijziging door te geven en niet meer direct in de app.

Wecycle actie gaat van start! (Zie bijlage 1)
Vanaf aanstaande maandag, 5 september, gaat de Wecycle actie beginnen!
We gaan als school weer meedoen met deze inzamelingsactie, een actie om
kleine elektrische apparaten in te zamelen. Dit doen we in samenwerking
met Wecycle, een stichting zonder winstoogmerk.
Recycling van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten nog vaak
weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt Wecycle ieder jaar
een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen het milieu en verdienen ze een
mooi cadeau voor de school.
Bij kleine elektrische apparaten moet u denken aan apparaten die in een boodschappentas kunnen.
De actie in het kort:
De inzamelactie loopt van 5 september t/m 4 november 2022.
In de bijlage vindt u een uitgebreide lijst met de apparaten die allemaal in de doos mogen en ook bij
de dozen hangt de uitgebreide lijst.
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten.
In week 48 worden de volle dozen opgehaald. Mochten de dozen eerder vol zijn dan is de actie ook
eerder afgelopen en zal hiervan in de PaperKlip melding worden gemaakt.
Spelregels voor deze actie:
•
Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in
een boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.
•
De apparaten worden verzameld in grote kartonnen dozen. Deze staan in de aula
naast de blauwe kast.
•
Apparaten die niet door de opening van de doos passen mogen niet worden
ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten worden niet meegenomen door de
chauffeur van Wecycle.
•
Wilt u a.u.b. géén apparaten naast de dozen plaatsen.
•
Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals
batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige apparaten
inleveren. Dank u wel.
Een beloning voor school
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaren hebben we een
serie themaboeken voor onze Bibliotheek kunnen bestellen.
We willen u bij voorbaat hartelijk bedanken voor het meesparen voor onze school. Met uw
medewerking wordt het vast weer een succes!
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Bijlagen
Bijlage 1: WeCycle Toegestane apparaten.
Bijlage 2: Flyer Live muziek in de Holmtuin
Bijlage 3: De Bibliotheek - Studiebieb (huiswerkbegeleiding en bijles voor leerlingen van zowel basis;
voortgezet- als Middelbaar Beroepsonderwijs)

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie 17.10.2022 t/m 23.10.2022
Kerstvakantie 26.12.2022 t/m 08.01.2023
Voorjaarsvakantie 27.02.2023 t/m 05.03.2023
Goede vrijdag 07.04.2023
Pasen 09.04.2022 t/m 10.04.2023
Koningsdag 27.04.2023
Meivakantie 24.04.2023 t/m 07.05.2023
Hemelvaart 18.05.2023 t/m 19.05.2023
Pinksteren 28.05.2023 t/m 29.05.2023
Zomervakantie 24.07.2023 t/m 03.09.2023
Studie -en didactische dagen (leerlingen vrij):
13 & 14 oktober 2022
15 februari 2023 (Meer Primair)
24 februari 2023
20 maart 2023
30 mei 2023
12 juni 2023
Op 22 december 2022 en 21 juli 2023 zijn we om 12.00 uur uit.
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